
2019/2020-ci tədris ilinin Yaz imtahan 

sessiyasının təşkili qaydaları  

 

1. Yaz semestrinin imtahan sessiyasının təşkili üzrə 

 

1.1. UNEC-də yaz imtahan sessiyası 08.06.2020-ci il tarixindən 07.07.2020-ci il 

tarixinədək keçiriləcəkdir. 

 1.2. Xüsusi qabiliyyət tələb edən fənlər istisna olmaqla bakalavriaturada bütün 

imtahanlar distant formada proktorinq təmin edilməklə test üsulu ilə və magistratura 

səviyyəsində imtahanlar distant formada proktorinq təmin edilməklə test və şifahi 

üsulla keçirilir.  

 1.3. Xüsusi qabiliyyət tələb edən fənnlər üzrə imtahanlar distant formada yazılı 

üsulla (qabiliyyət imtahanı) təşkil edilir.  

1.4. Yaz imtahan sessiyasında imtahan vermək üçün bakalavr və magistrantlara 

aşağıdakı üç variantdan birini seçmək imkanı verilir:  

1.  Bütün imtahanlar distant formada keçirilir;  

2. təhsilalanlara onların fərdi müraciətləri əsasında cari ilin avqust – sentyabr 

aylarında ənənəvi üsulla imtahan təşkil edilir. İmtahandan öncə istəklərinə 

uyğun olaraq tələbələrə 3-4 həftə ərzində Bakı şəhərində ənənəvi üsulla 

ödənişsiz icmal mühazirələr təşkil edilir. Bununla bağlı tələbələrin 

müraciətləri 5 iyun 2020-ci il tarixinə qədər qəbul edilir. 

3. növbəti tədris ilində ödənişsiz qaydada fənləri alt qruplarda ənənəvi 

qaydada dinləmək və ənənəvi qaydada imtahan vermək imkanı yaradılır. 

Bununla bağlı tələbələrin müraciətləri 5 iyun 2020-ci il tarixinə qədər 

qəbul edilir. 

 1.5. Buraxılış kursları üçün əvvəlki semestrlərdən yaranmış akademik borclar üzrə 

təkrar imtahanlar və YDA 7 iyul 2020-ci il tarixinədək təşkil edilir.   

1.6. Yaz imtahan sessiyasında iştirak edə bilməyən və ya qeyri müvəffəq qiymət 

almış tələbələr avqust - sentyabr aylarında təkrar distant imtahan verə biləcəklər. 

Əlavə olaraq tələbə hər bir semestrdə dinləmədən akademik borcu əvvəlki 

semestrlərdə yaranmış iki fənn üzrə (hər fənndən bir dəfə olmaqla) də imtahanda 

iştirak edə bilər.  

1.7. Təkrar imtahanlar üçün ödəniş tələb olunmur. 

1.8. Test sualları doğru cavabları ilə birlikdə imtahana 1 həftə,  şifahi suallar isə 10 

gün qalmış təhsilalanların şəxsi kabinetləninə göndəriləcəkdir. 

1.9. Buraxılış kursları üçün əvvəlki semestrlərdən yaranmış akademik borclar üzrə 

təkrar imtahanlar və Yekun Dövlət Attestasiyası 7 iyul 2020-ci il tarixinədək təşkil 

ediləcəkdir. 

1.10. Buraxılış kurslarında təhsil alan tələbələrin əvvəlki semestrlərdən qalan 

akademik borclara üzrə  təkrar imtahanlarda iştirakı zamanı fənnin cari semestrdə 
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tədris olunması şərti nəzərə alınmır. Bu halda təkrar imtahanlar 20 iyun tarixinədək  

təşkil olunur və müvəffəq qiymət alan tələbələr adi qaydada YDA-a buraxılır. 

1.11. UNEC bakalavr və magistrantlarının 2019/2020-ci tədris ilin Yaz semestrində 

“Coursera for campus” təhsil platformasında qazandıqları sertifikatlar Elmi Şuranın 

təsdiq etdiyi müvafiq qaydalar əsasında tanınır və tələbələrin müvafiq fənlərinin 

əvəzedilməsi həyata keçirilir.  

1.12. ACCA kvalifikasiya imtahanlarında müvəffəq qiymət alan bakalavr  və 

magistrantların nəticələri 2019/2020-ci tədris ilin Yaz semestrində UNEC Elmi 

Şurasının təsdiq etdiyi  qaydalar əsasında tanınır və tələbələrin müvafiq fənlərinin 

əvəzedilməsi həyata keçirilir.  
1.13. 2019/2020-ci tədris ilinin Yaz semestrində Web of Science və ya Scopus 

bazalarında indeksləşmiş mənbələrdə tək müəllif olmaqla məqaləsi və ya konfrans 

tezisi çap olunan bakalavrlar UNEC Elmi Şurasının təsdiq etdiyi qaydalara uyğun 

olaraq Yekun Dövlət Attestasiyasından azad edilir. 

1.14. Buraxılış kurslarında təhsil alan magistrantların Web of Science və ya Scopus 

bazalarında impaktı 0.5-dən az olmayan, tək müəllif olmaqla dissertasiya mövzusuna 

uyğun çap edilmiş məqaləsi UNEC Elmi Şurasının təsdiq etdiyi müvafiq qaydalara 

uyğun olaraq onların magistr dissertasiyasının müdafiəsi kimi qəbul edilir.  

1.15. İstər iyun-iyul ayalrında, istərsə də iyul-avqust aylarında keçiriləcək 

sessiyalarda iştriak edən tələbələr təqaüd müsabiqəsində iştirak edəcək və təqaüd 

almaq hüququ olan tələbələrin siyahısı sentyabr ayında müəyyən ediləcək. Yaz 

imtahan sessiyasında təqaüd müəyyən edilən zaman bərabər bal toplamış 

tələbələrdən  təhsil müddətində ÜOMG-si yüksək olanlara üstünlük veriləcək. 

  

2. Təhsilalanların biliyinin cari və aralıq qiymətləndirilməsi üzrə 

 

2.1. Tələbələrin distant dərslərdə iştirakı könüllülük prinsipi əsasında təşkil 

edildiyindən 2019/20-ci tədris ilinin Yaz semestri üzrə davamiyyət tələbi nəzərə 

alınmır.  

 2.2. Bakalavr səviyyəsi üzrə əyani təhsil alan tələbələrin cari qiymətləndirməsi 20 

bal, o cümlədən sərbəst iş 10 bal və davamiyyət 10 bal olmaqla həyata keçirilir. 

Aralıq qiymətləndirmə isə 80 bal üzərindən aparılır. Tələbələrə imtahan zamanı hər 

biri 2 bal qiymətləndirməklə 40 test təqdim olunur. 

 2.3. Magistratura səviyyəsində cari qiymətləndimə tətbiq edilmir. Aralıq 

qiymətləndimə isə 100 bal üzərindən aparılır.  

 2.4. Qiyabi təhsilalma formasında 1 iyun tarixdən başlayan bütün dərslər və 

imtahanlar distant formada təşkil edilir. Cari qiymətləndirmə 30 bal, o cümlədən 20 

bal distant formada test üsulu ilə keçirilən kolokvium və davamiyyət 10 bal olmaqla 

həyata keçirilir. Aralıq qiymətləndirmə isə 70 bal üzərindən aparılır.  

 2.5. Əvvəlki semestrlərdən qalan akademik borclar üzrə təkrar imtahanlarda iştirak 

edən bakalavr və magistrantlar üçün akademik borcun yarandığı semestrdəki cari 
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qiymətləndirmə nəticəsi əsas götürülür və təkrar imtahanlar distant formada test 

üsulu ilə təşkil olunur.  

 2.6. Mübadilə və ikili diplom proqramlarında iştirak edən tələbələrin cari və aralıq 

qiymətləndirmədə ümumi qaydada iştirakına və müvafiq kreditləri qazanmasına 

icazə verilir.  

 

3. Təcrübə nəticələri üzrə 

 

3.1. Bakalavriat səviyyəsi üzrə əyani və qiyabi təhsil alan buraxılış kurs tələbələrin 

(Mübadilə və ikili diplom proqramlarında iştirak edən tələbələr daxil olmaqla) təhsil 

müddətində topladığı ÜOMG-si istehsalat təcrübəsinin qiyməti kimi qəbul edilir.  

3.2. ÜÖMG əsasında təcrübənin nəticələrilə razılaşmayan tələbə 5 iyun 2020-ci il 

tarixindən gec olmayaraq müraciəti əsasında növbəti tədris ilinə keçirilir. Həmin 

tələbə növbəti tədris ilində təcrübəni ənənvi qaydada tamamlayır, təcrübəni uğurla 

bitirdikdən sonra mövcud qaydalarla nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olaraq YDA-

na buraxılır. Bu zaman əlavə tədris dövründə tələbə ödəniş etmir.  

3.3. Magistrantların Elmi-pedaqoji təcrübəsi üzrə nəticələri, 1) eyni ilə onların Elmi-

tədqiqat təcrübəsinin nəticəsi kimi qəbul edilir. 2) Magistrant bu formada təcrübə 

nəticəsinin qiymətləndirilməsi ilə razı olmadıqda, onun ÜOMG-si Elmi-tədqiqat 

təcrübəsinin qiyməti kimi qəbul olunur. 3) Magistrant 1-2-ci  bəndlərdə göstərilən 

formada təcrübə nəticəsinin qiymətləndirilməsi ilə razı olmadıqda, dərslər bərpa 

olunduqdan sonra elmi tədqiqat təcrübəsini ənənəvi qaydad keçdikdən sonra 

dissertasiya müdafiəsinə buraxılır.  

 

4. Yekun Dövlət Attestasiyasiyası üzrə 

 

 4.1. Bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının bütün tələblərini yerinə yetirən 

təhsilalanların (Mübadilə və ikili diplom proqramlarında iştirak edən tələbələr də 

daxil olmaqla) ÜÖMG-si, onların Yekun Dövlət Attestasiyasının qiyməti kimi qəbul 

edilir.  

 4.2. Bakalvriat səviyyəsində buraxılış işini yerinə yetirmiş tələbələrin buraxılış işləri 

plagiat yoxlamasından keçməməklə elmi rəhbərin rəyi ilə elektron formada təqdim 

olunur və  ÜOMG-si buraxılış işinin qiyməti kimi qəbul edilir.  

 4.3. ÜOMG-nin YDA nəticəsi kimi qəbul edilməsi ilə razı olmayan bakalavrların  5 

iyun 2020-ci il tarixindən gec olmamaqla etdikləri müraciətləri əsasında, onlar üçün 

YDA distant formada 7 iyula qədər və ya ənənəvi qaydada iyul-avqust aylarında 

təşkil edilir.  

 4.4. Magistr dissertasiyalarının müdafiəsi distant formada təşkil edilir. Distant 

formada təşkil olunan müdafiədə iştirak edə bilməyən magistrantlar üçün onların 5 

iyun 2020-ci il tarixindən gec olmamaqla müraciətləri əsasında, iyul-avqust aylarında 

ənənəvi qaydada müdafiələr təşkil edilir.  
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5. Yay semestri üzrə 

 

 5.1. 2019/20-ci tədris ilinin Yay semestrində tədris və imtahanlar distant formada 

təşkil edilir.  

 

Qeyd: distant test və şifahi imtahanların keçirilməsi proseduru və bu imtahanlar 

zamanı tətbiq olunacaq intizam qaydaları haqqında ətraflı məlumat tələbələrin 

şəxsi kabinetlərinə göndəriləcəkdir. 


